
                   Dato:  31.07.2020 
          

                     
  
 

 
Artilleriets  offisersforening 

 
         Etablert 1896 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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REMINDER OM GUSTMEYER ARRANGEMENTET 2020     
1. Vi har mottatt invitasjon fra Gustmeyer Collegiet, og dette arrangementet går også i år parallelt 

med Trebåtfestivalen i Risør for å bidra til å heve stemningen og det kulturelle nivå i byen på 
denne dagen. 

2. Forbehold er foreløpig reiseprogram som følger – NB! Pga Korona forhold er maks-antall satt til 
16 deltagere på selve arrangementet, og vi klarte først å få 8 plasser, men det ble så redusert til 4 
pga at resten av deltagelsen ble korona-redusert. Uansett, meld deg på raskt for å få plass.   
 

Lørdag 08.08.2020  
0800-1115:   Avmarsj fra Oslo-området. Transport Risør – Kjøretid tilsammen 2 timer 45min. 
   Liten pit-stop ca 20min på Circle K (kaffe, twist, AOF-matpakke) på Nykirke  
   (på E18 der man tar av inn til Horten) 
1115-1130:  Parkering av bil og rusle inn et par hundre meter til sentrum. 
1130-1200:  Vi stiller oss i kø inne ved ”Hukken” for å komme med første båt over til 
   Stangholmen. Da er det nemlig mulig å få sitteplass der ute. (Alternativet er å stå  
   i 1,5-2,0 timer kø litt senere, og det er det få som erfaringsvis foretrekker).  
1215-1230:  Snekke-tur med linjefart-båten over til Stangholmen. Båten går hvert 30 min. 
1230-1400:  Etter enkel servering og ca en halvannen times tid, tar vi båten tilbake. 
1415-1430:  Retur til Hukken i Risør der vi tok båten utover. 
1430-1600:   Egentid i sentrum – slappe av og nyte sommeren. 
1600-1630:  Kort om avstraffelses-metoder til sjøs og demonstrasjoner av metode 1,2 og 3: 
    1 Avstraffelsesmetode nr 1 (mindre forseelser):  Håndjern ev pisking med nihalet 
      katt.  
   2 Avstraffelsesmetode nr 2 (moderat til alvorlige forseelser):  Gå planken. Den 
      straffede overlevde dersom han klart å berge seg opp i båten igjen, ev til land selv. 
   3 Avstraffelsesmetode nr 3 (alvorlige forseelser): Kjølhaling på tvers av båten. 
      Ble normalt alltid gjort from Starboard to Larboard (fra høyre til venstre i båtens 
      kjøreretning). Antallet runder man ble kjølhalt avhengig av kapteinens humør. 
      En del overlevde to runder, men ble som oftest så opprevet av skjell og annet 
      under båten at det ikke var uvanlig at de døde av disse opprivnings-skadene om 
      de var så heldige å overleve rund-dansene.  
   4 Avstraffelsesmetode nr 4 (meget alvorlige forseelser): Kjølhaling på langs av  
      båten, og garantert ingen overlevelse. Bruktes normalt bare hvis kapteinen var 
      i dårlig humør og eller var drittlei gjentagne forseelser fra samme gespenst. 
 

1630-1700:  Transport opp til Risør pensjonat ca 1,0 km utenfor sentrum. Vi forlegges på  
   4manns-rom (Tre i seng og En på madrass). Vi legger fra oss bagasje  
1700-1800:  Egentid (ev en god time på øret).  
1800-1830:  Omkledning til pent antrekk / fest-antrekk (uniformer fra kanonjolla kan lånes) 
1830-1840:  Transport til festplass 
1840-1915:  Aperitif  
1915-1930:  Påfyll hvis behov 
1930-2200:  Gustmeyer taffel 
2200-0200:  Deltagelse i bylivet i sommerbyen. Returtransport til pensjonatet 0000 og 0200. 
   Vi tar en anker-dram i Kanonjolla eller annet sted i området sentrum ca 0000. 

 



 
      Side 2 av 2 
Søndag 09.08 
0800   Frivillig revelje 
0830-1000 Frokost på pensjonatet   
0945-1010:  Klargjøring til tur og utsjekking av rom. 
1010-1055:  Transport til Næs jernverk (tidligere kanon-maker verksted) utenfor Tvedestrand. 
1055-1100:  Parkering og ca 100m gange til museet.  
1100-1200:  Omvisning av egen guide. 
1200-1230:  Egentid ifm museet 
1230-1235:  Til bilen. 
1235-1320:  Transport tilbake til Risør. 
1320-1430:  Kort rundtur i bil i Risørs nærområde for å bli bedre kjent i nærområdet. 
   (AOF-matpakke/annen enkel servering, kaffe og twist samtidig) 
1430-1530:  Kort motorbåt-tur / jolle-tur på fjorden (foreløpig uklart når kanonjolla ledig igjen pga bryllup) 
1530-1830:  Retur til Oslo. Kort stopp på Circle K på Nykirke. 
   (Er erfaringsvis noe kø på returen søndag kveld – det KAN være at returen 
   kan ta opptil 30min lengre tid). 
 
Hva koster turen pr person? 

3. Turen koster kr 250,- pr person. (Dette har vi fått til på vanlig måte gjennom hyggelige priser og 
rabatter som vi oppnår gjennom opparbeidet goodwill, samt dugnad lokalt for å gjøre prisen så 
rimelig som mulig. 
 
Hva er inkludert i prisen? 

4. Dette er inkludert: 
a Turen lørdag fra Oslo-området til Risør samt kjøring i nærområdet der iht program 
   (Tvedestrand mv) samt returen til Oslo på søndag. 
b AOF-matpakke/annen enkel spise og twist & kaffe / mineralvann på turen Oslo – Risør – retur. 
b Båttur til og fra Stangholmen 
c Enkel servering på Stangholmen 
d Overværing av avstraffelsesmetoder til sjøs på 1700-og 1800-tallet kl 1600 på lørdag. 
e To vordrinker og ett vinglass på fest-taffelet, samt mat på festtaffelet: Erter kjøtt og flesk. 
f  Frokost på pensjonatet søndag morgen 
g Inngangsbillett på Næs jernverk (og som nevnt i 4a transporten til/fra Næs jernverk) 
h Båttur på søndag ettermiddag dersom vi får til den programposten med de lokale aktører - 
   (saken er planlagt og intensjonene om å få det til ligger der, men ikke endelig avklart i 
   skrivende stund bl.a fordi kanonjolla er bundet opp deler av helgen). 
 
Hva er ikke inkludert? 

5. Følgende er ikke inkludert i prisen:  
a Selvpåførte kostnader ifm egentid i Risør lørdag/søndag om man skulle ville kjøpe noe da. 
b Billett for inngang på Trebåtfestivalens inngjerdede boder rundt torvet og havneområdet 
c Ev drinker / annet på kvelden etter taffelet 
d Alle ting / aktiviteter / innkjøp / annet som koster noe under hele turen, og som ikke er 
   inkludert i programmet. 
 
Annet 

6. Vi kameratkjører fra Oslo-området. Si ifra hvis du kan kjøre bil og ta med passasjerer. 
Bensinpenger tilstås med kr 1,50,- pr km, dog max 400,- for de som tar med andre i bilen ev  
utstyr mv for foreningen.  
 

7. Påmelding skjer til jan.petter.husebye@gmail.com ev pr mobil 9506 1496 ila senest 04.08.2020 
kl 1200. Man må være medlem for å delta. Innmelding kr 75,- for årskontingent støttemedlem 
2020/2021 kan ordnes ifm påmelding. Ta gjerne med venner og bekjente, men husk at deltagelse 
krever at man er medlem. Vel møtt!   (NB! Mulig at noe av programmet må justeres mht tidspkt).  

8.  
 

Mvh Styret 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Styresammensetning/Kontaktpersoner  01.06.2017-31.05.2019 :     Pål Heimtoft Walum, Kasserer, Orrhaneveien 7, 1555 SON,  Mob 9823 2876 
Karl Johan Mevold, Sekretær, Bjørndalsjordet 1 M, 1270 OSLO, Mob: 9748 6142   Jan Petter Husebye, Formann, Fjordvn 61c, 1363 HØVIK  Mob 9506 1496   
Thor Walter Eriksen, Johan Scharffenbergs vei 14, 0694 OSLO Mob: 9209 9677   Generelle spørsmål om AOF kan stilles til sekretær ev til Formann  
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